
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Børn Unge og Familier 
afholdt i København K den 9.september 2016   

 

Afbud: Sissi, Louise, Helge, Charlotte  

 

1. Referat fra sidst:  

Der mangler referat fra 15.4.2016. Hvem har det liggende?  

 

2. Orientering fra Fmd. om Faggruppens aktiviteter lige nu 

Der er P.t. Ingen aktiviteter. Natascha Devantier er med i følgegruppe til lov om voksenansvar. 
Udover dette er vi ikke yderligere blevet spurgt siden sidste møde. Meget få forespørgsler fra 
DS til faggruppen om aktiviteter. Faggruppen kan se, at der sker en masse på området men 
ikke hvor faggruppen er inddraget.  

Faggruppens bestyrelse har arbejdet en del i konference og i at arrangere denne.  

 

3. Orientering fra Niels Chr. Barkholt. 

Louise Skov har trukket sig fra DS børnearbejdsgruppen. Børnearbejdsgruppe vedrører bl.a.  
Bureaukratiet og styringen, Niels fortæller at der er udarbejdet et styringsnotat, samt et notat 
vedr. sverigesmodellen. Niels beklager, at faggruppen ikke er blevet inddraget i for hold til 
valget af Louise og at vi ingen tilbagemeldinger har fået. 

Niels fortæller videre at opfattelsen er, at Lovgivningen egentlig er god nok, men at der 
arbejdes på at der ikke hele tiden skal dokumenteres i DUBU eller andre systemer.  Alle enige 
om, at der stilles meget Store krav ift praksis.  

Det drøftes i gruppen hvorvidt det er Ankestyrelsen, der stiller krav om dokumentationen. 
Niels talt med Ankestyrelsen. Der udtaler man, at det er Danmarks statistik, der udtrækker 
essensen af det materiale der indsendes fra kommunerne. Det er ikke kun kontrol, men også 
registrering.  

Niels fortæller om, hvor langt børnearbejdsgruppen er og at det af notatet fremgår, at Vi gerne 
vil måles på underretning og handleplan. Ønske om et paradigmeskifte. Ikke længere kun have 
udgangspunkt i undersøgelsen.  Vi vil gerne medvirke til at måle på hvad outcommet er. 

Derudover lavet et dokument ud fra den virkelige verdens praksis.  

DS enige i, at underretning og 24 timers reglen er vigtige. Undersøgelsen skal også laves, når 
det er nødvendigt. Undersøgelsen skal ikke længere være så lange og ikke med så megen 
teori. Ofte ses undersøgelser på både 30 og 40 sider.  

Hvis der er en god socialfaglig undersøgelse, der er velunderbygget bør det ikke være 
nødvendig med en psykologisk undersøgelse i det stigende omfang.  

4 mdr. Frist ikke nogen faglig relevans tværtimod skabt stress omkring fristen. Fristen mere 
styrende end processen i det socialfaglige.  

DUBU - kravene fra Danmarks statistik og Ankestyrelsen skal nedjusteres  



Møde med Karen Ellemann i sidste uge, hvor DS fik en time med hende. Karen Ellemann vil 
gerne lave et partnerskab med DS.  

Niels sender styringsnotat og referat fra arbejdsgruppemøde samt referat fra Karen Ellemann 
samt et notat fra Henrik. Niels ønsker en af bestyrelsesmedlemmerne deltager i deres gruppe.  

Næste step er at DS skal overveje partnerskabet med Karen Ellemann. Opfordringer til Niels 
om at DS skal ud i praksis og være med hos en socialrådgiver.  

Kommende Aktiviteter i børnearbejdsgruppen: tage ud til nogle kommuner.  

Hvad er virkeligheden i skemaer og andet administrativt?  

Møde 20.9.2016 i børnearbejdsgruppen i forhold til strategi. 

Hanne fra faggruppen børn og unge deltager. 

 

4. Orientering fra Sekretariatet: 

Intet nyt fra sekretariatet. 

 

5. Sagstal. 

Er kommunernes salgstal stadig for stort?  

Elisabeth skrevet til faggruppen. Ønsker en tilbagemelding.  

Tidligere har bestyrelsen besluttet, at et salgstal på undersøgelsessager skulle ligge mellem 15 
og 20. Stadig gældende. Derfor er vi ikke uenige i, at der kan være et overforbrug af 
tid/organisering i de enkelte kommuner, men dette skal afklares på den enkelte arbejdsplads 
og ikke i DS regi.  

 

 

4. Konference den 3. og 4. oktober 2016.  

Det aftales, at uanset tilmeldinger gennemføres konferencen. 

Programmet er lavet og ligger på hjemmesiden.  

Charlotte har kontakt til oplægsholdere og vandrehjem, herunder tilbagemelding om endelig 
deltagertal. Henrik har kontakt til Bo Vinderlung. 

Det er aftalt, at Niels Chr. Barkholt udsender skrivelse til ledere i familieafdelinger i 
kommunerne i håb om, at der kommer flere tilmeldinger. D.d. Er der 10 tilmeldinger, hvoraf 
de tre er fra bestyrelsen.  

Alle i bestyrelsen i faggruppen opfordres til at deltage i opgaverne, der fremadrettet skrives ud 
om på Facebook, således at det ikke er de samme tre der tager teten.  

 

 

5. Generalforsamling.  



Niels oplyser, at hverken Niels eller Henrik desværre ikke kan være deltagelse i  
generalforsamling.  

Stikord til Natascha ønskes. Hun opfordrer til input til formandens beretning til 
generalforsamling. 

Stikord: Det er 1 1/2 år siden sidste generalforsamling forelå.  Mange nye i bestyrelsen. 
Nataschas deltagelse i opgaver. Helges skuespillerkarriere, sagstal, børnearbejdsgruppen, 
socialrådgiverdage, referater medtages fra Niels eks. Børnearbejdsgruppen, der har været 
enkelte opgaver i forhold til høringssvar til Henrik  

Oplæg fra formanden. 

 

Natascha og Susanne og Sissi er på valg. Sissi ønsker ikke genvalg. 

Louise Skov er ikke på valg, men har trukket sig.  

Hanne er på valg som suppl. (Hanne træder ind på Louises plads) Hanne beslutter om hun vil 
dette.  

Forslag til dagsordenen sendes senest den 20.9.16 til Natascha Devantier.  

 

Dagsorden til generalforsamling udsendes den 21.9.16. Dette sendes til Søs.  

 

Aftaler i.f.m. Generalforsamlingen: 

 

Margrethe er ordstyrer. 

Charlotte er referent.  

Alle bestyrelsesmedlemmer mødes mellem kl. 8 og 8.30 til konferencen.  

 

 

6. Økonomi: 

Regnskab for 2015. Vi har et mindre forbrug på 45.000kr, da vi udsatte konferencen, da der 
var børnekonference i stedet. 

Regnskabet viser et forventet stort overskud, som der blev ansøgt om overførsel på.  

Regnskabet er gennemgået. 

Margrethe har ikke set alle udgiftsbilag og derfor ikke haft mulighed for at foretage 
attestationer.  

Regnskab fra 1.1-16.6.16. 

 

Der er søgt om aktivitetsmidler til afholdelse af konference i 2016. Der er bevilget 40.000kr.  



 

Anslåede udgifter til kommende konference:  

Der forventes en udgift på 2x3000kr dansk flygtningehjælp  

Karen Glistrup      10.000 

Bo Vinderlung       14.000 

Vandrehjem.         50.000 ved 50 deltagere. 

Det forventes uanset deltagerantal, at udgift til vandrerhjem forløber sig minimum til 25.000kr 
. 

 

 

6. Evt.  

Mødet 7. oktober 2016, er som tidligere meddelt aflyst. 

Næste møde i bestyrelsen afholdes som tidligere aftalt, mandag den 5.12.16 kl. 10 i 
Toldbodgade, Kbh.  

 

Der afholdes konstituerende møde den 3.10.16 efter generalforsamlingen.  

 

Ref.: Jette 


